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ভাৰত-মাৰ্কি ন যকু্তৰাষ্ট্ৰ কাযিালয় আললাচনা 
মাৰ্চ  21, 2022 
 
বিদেশ সবৰ্ি হৰ্চ িৰ্চন শ্ৰীংলা আৰু মাবকচ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজননবিক বিৰ্য়ক ককন্দ্ৰীয় উপ সবৰ্ি 
বিক্ট'বৰয়া নুদলদে িাৰি-মাবকচ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিদেশ কাযচালয় আদলাৰ্নাৰ (এফঅ'বৰ্) সহ-সিাপবিত্ব 
কদৰ 21 মাৰ্চ  2022 িাবৰদে। 
 
কৰ্দেম্বৰ 2021 ৰ্নি ৱাবৰ্ীংটন বিবৰ্ি প্ৰৰ্ান মন্ত্ৰী শ্ৰ নদৰন্দ্ৰ কমােী আৰু ৰাষ্ট্ৰপবি কজাদৰ্ফ আৰ 
িাইদিনৰ মাজৰ আদলাৰ্নাৰ অনুসৰণি, েদুয়া পক্ষই িাৰি-মাবকচ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিসৃ্তি বিশ্বিযাপী 
ককৌশলগি অীংশীোবৰত্বৰ অৰ্ীনি বিবিন্ন কক্ষত্ৰৰ প্ৰগবি বনৰীক্ষণ কদৰ। 
 
েদুয়া পক্ষই বনয়মীয়া উচ্চ-স্তৰ আদলাৰ্না আৰু সীংদযাগৰ আেৰবণ জনায়, যাৰ বিিৰি অন্তিুচ ক্ত 
বিপক্ষীয় পদ্ধবিৰ গঠনমূলক বিঠক বয বিপক্ষীয় সূৰ্ীৰ সকদলা স্তম্ভি সহদযাবগিা িীব্ৰ কদৰ। 
 
এই এফঅ'বৰ্দয় এক মূলযৱান সুদযাগ প্ৰোন কদৰ েবক্ষণ আবিকা, ইদো-কপবৰ্বফক অঞ্চল, পবিম 
এবিয়া আৰু ইউদেনৰ পবৰবিবি সম্বন্ধীয় সমসামবয়ক আঞ্চবলক বিৰ্য়সমুহৰ ওপৰি আদলাৰ্না 
কৰাৰ। বিদেশ সবৰ্ি শ্ৰীংলা আৰু  উপ সবৰ্ি নুদলে সন্মি হয় আঞ্চবলক বিৰ্য়সমূহৰ ওপৰি 
বনয়মীয়া িািচ ালাপ আৰু আদলাৰ্না কবৰিনল। 
 
েদুয়া পক্ষই বনজৰ প্ৰবিশ্ৰুবি পুনৰ বনবিি কদৰ এক মুকবল, মুক্ত, অন্তিুচ ক্ত, শাবন্তময় আৰু সমৃদ্ধ 
ইদো-কপবৰ্বফকৰ প্ৰবি, ৰ্িুৰ্চয় কনিা বিঠক আদলাৰ্না কবৰ, কিওঁদলাদক এক প্ৰিল ইচ্ছা প্ৰকাশ কদৰ 
ৰ্িুৰ্চয়ৰ ৰ্নাত্মক আৰু গঠনমূলক সূৰ্ী শীদে ৰূপায়ণ কবৰিনল ইদো-কপবৰ্বফক অঞ্চলৰ কেশসমূহৰ 
িাদি। 
 
উনমহিীয়া গণিাবন্ত্ৰক আেশচ আৰু ককৌশলগি ৰুৰ্ীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰবি লক্ষয ৰাবে, বিদেশ সবৰ্ি শ্ৰীংলা 
আৰু উপ সবৰ্ি নুদলদে সন্মি হয় এদকলদগ কাম কবৰিনল িাৰি-মাবকচ ন যুবক্তৰাষ্ট্ৰ বিশ্বিযাপী 
অীংশীোবৰত্বক শবক্তশালী কবৰিনল কযাগান শৃীংেল, গুৰুত্বপূণচ প্ৰযুবক্ত, স্বািয সুৰক্ষা, জলিায়ু বেয়া আৰু 
পবৰষ্কাৰ শবক্ত আৰু সন্ত্ৰাসিােৰ সন্দিচ ি। 
 
কিওঁদলাদক ৰাষ্ট্ৰ সীংঘ সুৰক্ষা পবৰৰ্েি বনজৰ েইু প্ৰবিবনবৰ্ েলৰ মাজৰ ঘবনষ্ঠ সহদযাবগিা উদেে 
কদৰ, য'ি িাৰি িিচ মান এক অ-িায়ী সেসয, আৰু ৰাষ্ট্ৰ সীংঘদক ৰ্বৰ িহুপক্ষীয় মঞ্চ আৰু 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীংগঠনি সহদযাবগিা িীব্ৰ কৰাৰ প্ৰবি বনজৰ ইচ্ছা পুনৰ প্ৰকাশ কদৰ। 
 
েদুয়া পক্ষই অদপক্ষা কবৰদি ৱাীংবৰ্ীংটন বিবৰ্ি অনুবষ্ঠি হ'ি লগা িাৰি-মাবকচ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ 2+2 মন্ত্ৰী 
বিঠকনল। কিওঁদলাদক আগন্তুক এফঅ'বৰ্ এক পাৰস্পবৰকিাদৱ সুবিৰ্াৰ িাবৰেি ৱাবৰ্ীংটন বিবৰ্ি 
অনুবষ্ঠি কবৰিনল সন্মি হয়। 
 
নতুন ৰ্িল্লী 
মাচি  21, 2022 
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